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Op vijftien oktober negentienhonderd drie en negentig
verscheen voor mij, Meester Johannes Petrus Joseph van Knegsel,
kandidaat-notaris, wonende te Budel-Dorplein, geraeente Budel,
hierna te noemen notaris, als plaatsvervanger van Henricus Gerardus
Maria Theresia Derks, notaris te Budel:
^^ Heer Joannes Petrus van den Wittenboer

, planned change agent,
volgens zijn verklaring geboren te Mierlo veertien mei negentien
honderd vijf en vijftig, zonder woonplaats en adres, maar wel
ingeschreven in het Centraal persoonsregiser te »s-Gravenhage en
zijn postadres hebbende: Postbus 32^1, 5660 AH Geldrop, van
Nederlandse nationaliteit , ongehuwd en nooit gehuwd geweest.
De comparant verklaarde e en stichting op te richten welke zal worden
geregeerd door de volgende statuten :

KAAM,ZETEL EN TIJDSDUUR —
Artikel 1

1 . De stichting draagt de naam: Intermediaire Stichting van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens .

De stichting kan zich in het maatschappelijk verkeer ook bedienen
: >; van de naam: Intermediary Foundation of the Universal Declaration

of Human Rights,
2. De stichting is gevestigd te Geldrop ,

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOELSTELLIKG
Artikel 2

De stichting heeft ten doel het bemiddelen inzake aangelegenheden —
van de rechten van de mens in de ruiraste zin des woords.
BESTUUR EN VERTEGEWyOORDIGING ~
Artikel 3 ~
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste een lid.

2. De bestuursleden benoemen uit hun midden een voorzitter, een —
secretaris en een penningmeester,
De voorzitter kan ook worden aangeduid als chairman, de
secretaris als secretary en de penningmeester als treasurer,
terwijl bestuursleden zonder functie aangeduid kunnen worden
als members .

Deze functies kunnen in een persoon worden vereni^d.
3- Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit arti-

kel beslist het bestuur zelf over het aantal leden waaruit het
zal bestaan en voorziet het zelf in de toekomstige vakatures. -

Artikel H.

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a

.

ontslagname ; .

b. overlijden; ;

c. faillissement of onder-curatelestelling;
d. ongevraagd ontslag en ontslag door de Rechtbank.

Ongevraagd ontslag kan door het =bestuur worden verleend met een
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal zitting heb-

, ,
bende bestuursleden in een speciaal daarcoe Deiegde
vergadering.

Artikel 5.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd hetzij door het voltalll^ bestuur^

-

door ten minste twee gezamelijk handelende bestuursledai, met dien verstande dat —
indien het bestuur uit een lid bestaat dit lid zelfstandlg tot

tot vertegenwoordiging bevoegd is.



Deze vertegenwcordiging omvat tevens het sluiten van overeenkom

—

sten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen

,

het sluiten van overeenkomsten , waarbij de stichting zich als
borg of hoofdeli jk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde-
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt, Jf

2. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, |
tenzij deze statuten een andere meerderheid voorschri jven . x|

BOEKJAAR EH GELDMIDDELEN .

Artikel 6.

Het boekjaar valt samen met het kalender jaar .

Artikel 7.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het aanvangskapitaal; ;

b. subsidies en giften;
c. alle andere haar toevallende baten. •

Artikel 8,

Jaarli jks binnen drie maanden; na afloop van het boekjaar wordt door-
de penningmeester een schrifteli jke rekening en verantwoording van

—

de financiele gang van zaken over het afgelopen boekjaar opgemaakt.-
De goedkeuring van dtze stukken door het bestuur strekt tot decharge
voor de penningmeester over het betreffende boekjaar.
STATUTENWIJZIGIRG EM OHTBIHDIRG,
Artikel 9. ~ —
Het bestuur is bevoegd wijziging in deze statuten aan te brengen, —
onverminderd de bevoegdheid van de rechtbank als bedoeld in de arti-
kelen 29^ en 296 Boek 2 van het Burger lijk Wetboek.
Voor de wijziging van de statuten wordt vereist een bestuursbesluit-
genomen met een meerc-erheid van tenminste twee/derde van de in

functie zijnde bestuursleden in een speciaal daartoe belegde verga

—

dering. — . ^

Artikel 10.

De stichting wordt ontbonden door een besluit van het bestuur en in-
de gevallen vermeld in het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek.

—

Voor ontbinding wordt vereist een bestuursbesluit genomen met een —
meerderheid van tenminste twee/derde van de in functie zijnde be- —
stuursleden in een speciaal daartoe belegde vergadering .

Artikel 11.

Ingeval van ontbinding treden de bestuursleden op als liquidateuren.
Een eventueel batig saldo der liquidatie zal worden aangewend voor

—

een doel dat aan het doel van de stichting zo nauw mogelijk verwant-
j s . ^

(HUISHOUDELIJK ) REGLEMENT . ^
Artikel 12. A
Tot nadere uitwerking van deze statuten, kan door het bestuur der -h 4

stichting een huishoudelijk reglement worden vastgesteld,
Ook kan het bestuur andere reglementen vaststellen. """

SLOTBEPALING —— '

Artikel 13-

In gevallen waarin der.e statuten niet voorzien, beslist het bestuur.--
|

Tenslotte verklaarde cle comparant, dat het bestuur voor de eerste-— - t

maal zal bestaan uit een lid, te weten de oprichter, zowel in de

functie van voorzitter als in die van secretaris als in die van

penningmeester

.



Waarvah akte, —
in rainuut, is verleden te Budel op de datum in het hoofd van deze —
akte vermeld

.

.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs -

te stellen

.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en
mi j , notar is , ondertekend . »- —
(getekend) J.v.d.Wittenboer; J.v.Knegsel.
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